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Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen  

Zoektocht 2 – van 1 juni tot 31 augustus 2019 
 

Start:  aan de kerk in Onkerzele, Onkerzelestraat. 

 De start bevindt zich aan knooppunt 5. 

We beginnen de wandeling  door recht tegenover de kerk de 

Atembekeweg in te slaan. 

 

 

Parkeren: tegenover de kerk is er een parkeerplaats 

Afstand: 11,37 km 

 

Te volgen knooppunten: zie hiernaast 

Opgelet: indien de werken in het Abdijpark nog niet gedaan zijn moet je 

plaatselijk even een andere weg volgen (tussen knooppunt 49 en 50). Er zijn in dit 

gedeelte (noch in de voorziene weg, noch in de omleidingsweg) geen foto’s te 

vinden. Meer hierover bij ‘Informatie over de zoektocht’ 

 

        

START 

PARKING 
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Informatie over de zoektocht  
 

Om de zoektocht te doen volg je de opgegeven wandelknooppunten. De start ligt aan 

knooppunt 5 aan de kerk van Onkerzele.  

Je hebt in principe geen kaart nodig , maar voor alle duidelijkheid vind je op de laatste pagina 

een kaart met een overzicht van de wandeling. 

Als je op je smartphone de app ‘Wandelknooppunt’ staan hebt kun je de wandeling ook 

downloaden door deze QR-code te scannen. (In de app ga je naar Routeplanner, dan via de 

drie streepjes naar het menu,  daar kies je voor ‘importeer route’).  

Let op, deze QR-code werkt enkel in de app ‘Wandelknooppunt’, NIET met een gewone QR-scanner. 

 

Deze wandeling vertrekt aan de Sint-Martinuskerk van Onkerzele, deelgemeente van Geraardsbergen.  

De wandeling loopt dwars doorheen ‘De Gavers’, een provinciaal 

domein, en komt ook langs de voet van de alom bekende ‘Muur van 

Geraardsbergen’ 

Heb je onderweg honger of dorst? Tussen knooppunt 50 en 7 kom je 

vlakbij het ‘Oudenberghof’. Deze taverne is alle dagen open vanaf 

11.00 u. 

Je moet  hiervoor alvorens de drukke Edingseweg (N495) over te 

steken nog 100 m verder stappen. Ook vanop het terras kan je er genieten van een prachtig uitzicht.  

We drukken er hier al eens op: wees nadien uiterst voorzichtig bij het oversteken van de steenweg, je steekt beter over ter 

hoogte van de taverne, daar heb je een beter zicht op het aankomend verkeer. 

Deze wandeling verloopt deels (ongeveer 40 %) over onverharde paden, en nog meer verkeersvrije wegen (De Gavers). 

Doorgaans zijn er geen problemen van modder. Geschikt schoeisel blijft toch een aanrader, zeker als je de wandeling doet 

na een natte periode.  

We wandelen rond in de mooie natuur van de Vlaamse Ardennen en dat willen we ook graag zo houden. Het spreekt 

vanzelf dat je geen afval achterlaat tijdens je wandeling. 
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Aandachtspunten onderweg 

Tijdens de wandeling moet je twee maal de gewestweg N495 oversteken. Dit doe je uiteraard met de nodige 

voorzichtigheid. 

1/ De eerste oversteek zit tussen 49 en 50, de tweede maal tussen 

knooppunt 50 en 7.  

Zeker deze laatste oversteek kan gevaarlijk zijn omdat hij kort bij de 

top van de helling zit. Als je zinnens bent om binnen te gaan bij het 

‘Oudenberghof’, doe je er beter aan om ter hoogte van de taverne 

over te steken, omdat je daar meer zicht hebt op het aankomend 

verkeer. 

 

2/ Ook aan het kruispunt van de Kampstraat met de Volderstraat moet je de mogelijk wat drukke Kampstraat oversteken 

om naar de Volderstraat te gaan. 

 

3/  Tussen knooppunten 2 en 44, op de Volderstraat, wandel je op het voetpad langs de rechterzijde van de straat, maar 

moet je op een gegeven ogenblik links afslaan (nog steeds op weg naar knooppunt 44). 

Het bordje is niet heel goed zichtbaar; het bevindt zich vlak voor winkel ‘Lucasound’ aan de linkerkant van de straat. 

Met andere woorden als je het bord ‘Einde bebouwde kom’ voorbij stapt, ben je deze afslag voorbij, en moet je even terug. 

 

 

 

 

            

 

  



4 

 

Mogelijke afsluiting tussen knooppunt 49 en 50. 

Door werken in het Abdijpark kan het pad doorheen het park 

nog afgesloten zijn.  

Hierdoor staat er op knooppunt 49 een aanduiding dat 

knooppunt 50 niet bereikbaar is. 

Dit kan je gewoon negeren door rechtdoor te gaan en even 

verder (voorzichtig!) de N495 over te steken. 

 

 

Voorbij de vijver geeft het bordje naar knooppunt 50 aan dat 

je linksaf moet, maar zolang de werken niet gedaan zijn, is de 

poort gesloten en het pad afgesloten. (rode aanduiding op het 

kaartje) 

 

 

 

In dat geval ga je rechtdoor aan de linkerkant van het  

Abtenhuis (groene pijltjes op het kaartje) en vervolgens door 

de stenen poort naar de parking die paalt aan de Abdijstraat. 

Hier neem je links, tot aan het kruispunt met De Vesten. Je 

vindt dan het volgende bordje naar knooppunt 50 weer, en 

even verder sla je bijgevolg linksaf naar de Klein 

Frankrijkstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn in dit gedeelte geen foto’s te vinden; niet in 

het voorziene traject doorheen het park en de 

Lorreinestraat en niet in de omleidingsweg via het 

Abtenhuis en de Abdijstraat. Wel weer opletten 

eenmaal je op De Vesten bent. 😊

Mogelijk 

afgesloten 

Omleiding 

via 

Abdijstraat 
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Bij elke foto noteer je tijdens de zoektocht tussen welke twee knooppuntnummers de foto genomen is.  

Later kan je de antwoorden online doorgeven via    https://www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/antwoorden-

insturen.  

Je kan je antwoorden ook doorsturen met je smartphone op dezelfde manier. Doe het wel pas als je alle antwoorden kan 

ingeven; anders dreig je de met tussenpozen ingevoerde antwoorden te verliezen. 

Op de pagina ‘Antwoorden insturen’ kan je inloggen met het paswoord dat je kreeg. Let op, je kan je antwoorden 

maar éénmaal doorsturen.  
Kijk ze dus nog eens goed na vooraleer je dat doet, en doe het enkel met mailadres van je inschrijving. 

Voor deze zoektocht kun je je antwoorden doorgeven tot 31 augustus 2019 om 23.59 u. 

Algemene info: 

• De foto’s zijn in willekeurige volgorde weergegeven.  

• Tussen twee knooppunten kunnen meerdere foto’s genomen zijn.  

• Er kunnen ook trajecten tussen twee knooppunten zijn waar geen foto genomen is.  

• Alle objecten die je op de foto’s ziet zijn zichtbaar vanop het traject. Doorgaans bevinden de objecten zich dicht 

(maximaal 30 meter) tegen het wandeltraject, uitzonderlijk zijn er foto’s van landschappen of andere verderaf 

gelegen elementen. Je moet geen halsbrekende toeren uithalen om het camerastandpunt te benaderen. 

• Betreed nooit privé-eigendom, dit is onnodig voor het vinden van de foto’s en bovendien verboden. 

• Op de pagina waar je de antwoorden online kan doorgeven, wordt ook een schiftingsvraag gesteld. Aan de hand 

van deze schiftingsvraag wordt een onderscheid gemaakt tussen hen die het meeste en evenveel juiste 

antwoorden gegeven hebben. Indien deze schiftingsvraag ook geen uitsluitsel brengt, gaat de voorkeur naar de 

deelnemer die het eerst zijn inzending gedaan heeft. 

• Door je in te schrijven voor onze wedstrijd heb je je akkoord verklaard met de wedstrijdvoorwaarden die je vindt 

op onze website www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/wedstrijdreglement 

 

De schiftingsvraag: 

Hoeveel seconden had de opmaker nodig voor een laatste check-up van het parcours, hij ging daarbij ook iets drinken in 

taverne “Oudenberghof”? 

 

Wat kan je winnen? 

Voor deze tweede zoektocht is de eerste prijs een waardebon voor een etentje in taverne ‘Oudenberghof’ in 

Geraardsbergen. 

Tweede prijs: wandelkaart ‘Vlaamse Ardennen Schelde’ van Milieufront Omer Wattez 

Derde prijs: wandelkaart ‘Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen’ van Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

Opmerkingen aangaande de zoektocht kan je steeds kwijt op ons mailadres 

wandelzoektochten.vlaamse.ardennen@telenet.be. 

  

Maak je onderweg leuke foto’s, dan kun je die posten op onze Facebookpagina    

 Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen 

Twitter je liever? Dat kan ook: https://twitter.com/wandelzoektocht 

https://www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/antwoorden-insturen
https://www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/antwoorden-insturen
file:///C:/Users/test/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/wedstrijdreglement
mailto:wandelzoektochten.vlaamse.ardennen@telenet.be?subject=Opmerkingen%20aangaande%20zoektocht%201%20-%20Zegelsem
mailto:wandelzoektochten.vlaamse.ardennen@telenet.be?subject=Opmerkingen%20aangaande%20zoektocht%201%20-%20Zegelsem
https://www.facebook.com/Wandelzoektochten-Vlaamse-Ardennen-391006691688689/?view_public_for=391006691688689
https://twitter.com/wandelzoektocht
https://www.facebook.com/Wandelzoektochten-Vlaamse-Ardennen-391006691688689/?view_public_for=391006691688689
https://twitter.com/wandelzoektocht
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Onkerzele  is een deelgemeente van Geraardsbergen, en vooral bekend voor het Provinciaal Domein De Gavers. 

De eerste vermelding van Onkerzele gebeurde in 1149. 
De Sint-Martinuskerk dateert van 1842. 
 

 
 

Provinciaal Domein De Gavers 

 

 
 

Domein met 20 ha grote vijver middenin een groene omgeving. 

Wandelcircuit rond het meer (3,5 km). 
Mogelijkheden voor waterliefhebbers: windsurfen, zeilen, kajakken, roeien, surfbiken, pedalo’s en veerboot. 
Zandstrand met bewaakte zwemzone en beachvolleybalvelden. 
Sportmogelijkheden: drie tennisvelden, een volleybalterrein, een minivoetbalveld en een basketbalveld. 
Je kan ook minigolfen, inline skaten, skelteren en trampolinespringen. 
Fietsen en mountainbikes te huur. 
Het Gaverbad is een overdekt zwembadcomplex. 
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Oudenberg 

 

De beklimming van de Muur van Geraardsbergen is een legendarische helling van de Vlaamse voorjaarklassiekers. Het was 
dikwijls ook de plaats waar de beslissing viel in de Ronde van Vlaanderen. Door het hertekend parcours is dit de laatste 
jaren wel wat minder. 

De maximale stijging is 20% en de totale lengte is 1000 meter. De totale beklimming start al bij 18 meter boven de 
zeespiegel en eindigt aan de top bij 110 meter. 

De beklimming gaat via de straten Abdijstraat, Oudebergstraat en Oudeberg . 
De Muur is de meest 'gebruikte' helling in de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen.  

In 1981 werd de Kapelmuur toegevoegd, een lus met hellingpercentages van 17% rond de kruin van de Oudenberg, 
bestaande uit 325m asfalt en 475m kasseien. 

 

 

Wambashoeve 

 

Zogenaamd "Hof te Wambeze", of "Hof te Wambas", ook wel zogenaamd "Hof van Sint- Marten".  
Hoeve was afhankelijk van de abdij Geraardsbergen voor het eerst vermeld in 1641. 
Het is een alleenstaande, actieve boerderij, met veeteelt en akkerbouw, die ook actief is in het hoevetoerisme. 
(met ondermeer een zwaluwenkolonie) 

 

 

Nog een tip voor onderweg: 

Voor hen die graag eens wat rusten op een bankje: in ‘ De Gavers’ staan er volop banken. Daarna vinden we enkel nog een 

paar banken vlakbij knooppunt 50. 

 

De foto’s  

Hierna vind je de te zoeken foto’s.  (Soms kan het duidelijker worden als je de foto’s op een scherm bekijkt; bij het 

afdrukken gaan nogal eens wat details verloren.) 
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Foto 1 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 
Foto 2 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 

 
Foto 3 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 
Foto 4 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 5 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 
Foto 6 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 7 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 
Foto 8 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
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Foto 9 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 10 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 11 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 12 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 13 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 14 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 15 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 
Foto 16 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ……….  
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! GEVAARLIJKE OVERSTEEEKPLAATS  

! GEVAARLIJKE OVERSTEEKPLAATS 

! 

! 

Oudenberghof 

START 

 
 

Gevaarlijke oversteek 


